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مقاله اصیل پژوهشی

مقایسه اثر تمرینات مقاومتی بر درصد چربی ،عضله و نسبت دور کمر به دور لگن
زنان جوان غیرورزشکار سرد و گرم مزاج

زهرا حیدریالف ،زهره امیرخانی

الف*

الفگروه تربيت بدني ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مشهد ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :انتخاب و هدایت مناسب ورزشکار یکي از مزایای استعدادیابي است که موجب صرفهجویيهای زیاد در مصرف منابع خواهد شد .تفاوتهای
فردی یکي از مهمترین شاخصهایي است که در این امر نقش قابلمالحظهای دارد .تفاوتهای فردی در طب ایراني تحت عنوان مزاج به تفاوتهای جسمي،
فيزیولوژیکي و رواني ميپردازد .هدف این پژوهش بررسي نقش مزاج در تفاوتها ی فيزیولوژیکي طي یک دوره تمرینات مقاومتي در زنان غيرورزشکار است.
مواد و روشها :این تحقيق از نوع نيمهتجربي با طرح پيش از دوره و پس از دوره با دو گروه تجربي سردمزاج و گرممزاج بود .در این تحقيق بانوان
غيرورزشکار جوان بهعنوان جامعۀ آماری قرار گرفتند .نمونههای تحقيق توسط پرسشنامۀ استاندارد تعيين مزاج سلماننژاد به دو گروه گرممزاج ( ۲۱نفر) و
سردمزاج ( ۲۱نفر) تقسيم شدند .شاخصها ی ترکيب بدن در دو نوبت قبل از تمرینات مقاومتي و بعد از تمرینات مقاومتي اندازهگيری شد .دستورالعمل تمریني
که در آن عضالت سينهای بزرگ ،ذوزنقها ی ،شکمي و عضالت اکستنسور و فلکسور راني عضالت هدف قرار داشت ،پس از جمعآوری و واردکردن دادهها در
محيط نرمافزار  SPSSنسخۀ  ۱۲دادههای خام مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت .آزمون فرضيهها با سطح معنيداری  p≥5/50مورد آزمایش قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد تفاوت بينگروهي درصد عضله در یک دورۀ تمرین مقاومتي زنان جوان غيرورزشکار گرم و سردمزاج معنيدار بود ( .)p=5/5۳تفاوت
بينگروهي نسبت دور کمر به لگن در یک دورۀ تمرین مقاومتي زنان جوان غيرورزشکار گرم و سردمزاج معنيدار نبود ( .)p=5/۲۳تفاوت بين گروهي درصد
چربي در یک دورۀ تمرین مقاومتي زنان جوان غيرفعال گرم و سردمزاج معنيدار بود (.)p=5/5۴
نتیجهگیری :افراد سردمزاج در فعاليتهای مقاومتي تغييرات فيزیولوژیکي در حوزۀ سالمت نسبت به افراد گرممزاج شرایط بهتری دارند؛ لذا مزاج افراد را در
عملکردهای ورزشي تندرستي و حرفهای افراد ميتوان مؤثر دانست.
کلیدواژهها :مزاج ،ترکيب بدن ،تفاوتهای فردی ،تمرینات مقاومتي

مقدمه:

تاریخ دریافت :بهمن 0011
تاریخ پذیرش :اردیبهشت 0010

استعدادیابي ورزشي امری حساس است که هزینههای سنگيني

انتخاب و هدایت مناسب ورزشکار یکي از مزایای

را همراه دارد .ميدانيکردن این امر از هزینههای آن ميکاهد؛ لذا

استعدادیابي است که موجب صرفهجویيهای زیاد در مصرف

تحقيقات در این حيطه از اهميت باالیي برخوردار ميباشد (.)۲

منابع خواهد شد که این منابع شامل زمان ،انرژی مربي و
ميشود و همچنين عمر ،انرژی و سرمایهگذاریهای اجتماعي

تمریني ،رعایت اصل تفاوتهای بينفردی است ،از دیدگاه طب
سنتي ایران نيز ،هر فردی دارای مزاج منحصربهفردی است و

خود ورزشکار را دربرميگيرد .تشخيص استعدادها ،تعيين ميزان

هرگز نميتوان دو نفر را عليرغم شباهتهای ظاهری آنها،

آنها و شناسایي تفاوتهای فردی در استعدادهای مختلف،

مشابه هم در نظر گرفت بلکه هرکدام دارای استعداد جسماني

مهمترین کار مربيان و مشاوران است و مربيان باید قبل از

خاصي ميباشند؛ یعني توانایيهای خاص و منحصربهفردی در

آموزش از ميزان استعدادهای افراد اطالع داشته باشند.

انجام یک رشتۀ ورزشي یا فعاليتهای جسماني دارند (.)۳ ،۱

* فرد مسئول مكاتباتamirkhani0879@mshdiau.ac.ir :
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هزینههای انجامشدهای است که بهتدریج بر ميزان آن افزوده

همانطور که تحقيقات نشان داده یکي از اصول مهم در برنامۀ

مقايسه اثر تمرينات مقاومتي بر …

از آنجایي که مزاج نيز با ویژگيهای فيزیولوژیک،

شاخص های فيزیولوژیک در مزاج های مختلف وجود دارد

سایکولوژیک و آنتروپومتریک افراد سروکار دارد ،پس

()۲۱؛ دوگ و همکاران ( )۱55۶نشان دادند اختالف

شناخت نقش مزاج ميتواند به تفکيک اثر هریک از این

معني داری بين متغيرهای جمعيت شناختي بين ورزشکاران و

ورزش ها در افراد متفاوت کمک کند ( .)۴از طرفي از نظر

غي رورزشکاران با توجه به سن ،مدت زمان شرکت در ورزش

ابنسينا هدف از انجام ورزش ،حفظ و ارتقای سالمتي و

و فراواني بودن برنده وجود نداشت ()۲۳؛ گاسکو اسکا و

پيشگيری از ایجاد بيماری است .برای اینکه ورزش بيشترین

همکاران ( )۱55۷نشان دادند که بين ویژگيهای شخصيتي و

سود را به بدن برساند ،باید بتوان ورزشي مناسب را به فرد

مزاجي با آمادگي بدني ارتباط بسيار ضعيفي وجود دارد که در

پيشنهاد کرد؛ زیرا چنانچه نوع ورزشي که انتخاب ميشود با

دخترها و پسرها متفاوت و در پسرها قابلتوجهتر بود .هوش

شرایط بدني فرد متناسب نباشد ،نهتنها از آن سودی عاید

در پسرها با تمام تستهای آمادگي بدني مرتبط بود و گفته

نميشود ،بلکه زیانآور هم هست ( .)0یکي از نشانگرهای

شد که فاکتورهای شخصيتي و مزاجي ما را قادر ميسازد تا

مهم عملکرد فيزیکي و فيزیولوژیکي ،توان هوازی و ترکيب

حدی ویژگي های آمادگي بدني را البته به طور متفاوت در

بدن است ( .)۶ابنسينا پزشک بزرگ ایراني در کتاب قانون

دخترها و پسرها پيشبيني کنيم ()۲۴؛ بلچارز و همکاران

خود فصلي به نام «سکون و حرکت» آورده و رابطۀ آن را با

( )۱55۷نشان دادند که رابطۀ معنيداری بين ویژگيهای

مزاج توضيح داده است ( ،)0اما فاکتورهای کم آزمایشگاهي و

مزاجي و راه های غلبه خصوصاً در مورد غلبه بهواسطۀ

ميداني در زمينۀ مزاج و نقش آن در ورزش اندازهگيری شده

احساسات مرتبط با چاالکي و چند فاکتور دیگر وجود دارد

است تا تطبيقي علمي و عملي بين این مفاهيم در علم امروزه

()۲0؛ بوکووسکا و همکاران ( )۱55۷نشان دادند که از نظر

بگنجاند.

تعادل عصبي نتایج بهتری برای گروه فوتباليست بهدست آمده

پژوهشهایي که در حوزۀ تفاوت های فردی با شاخص

بود؛ یعني فرایند تحریک در آنها نسبت به فرایند بازدارندگي

مزاج صورت گرفته شامل پژوهش های زیر است :شهابي و

عصبي غالب بود درحاليکه در شطرنجبازان و جمعيت

همکاران ( )۲۳٣۶نشان دادند که افراد گرم مزاج دارای فعاليت

غيرورزشکار این نتيجه برعکس بود ()۲۶؛ سيد طریق

سيستم عصبي سمپاتيک محيطي بيشتر و فعاليت سيستم

( )۱5۲۱گزارش کرد افراد بلغميمزاج ميزان درصد چربي

عصبي پاراسمپاتيک کمتری نسبت به افراد سردمزاج هستند.

بيشتر و عضلۀ کمتری نسبت به افراد دمویمزاج دارند ()۲۷؛

افراد گرممزاج ،برو نگرا و افراد سردمزاج ،درونگرا هستند

علم و همکاران ( )۱5۲3بيان داشتند که افراد دمویمزاج

()۷؛ مهدیزاده و همکاران ( )۲۳3۱نشان دادند بين مزاج با

بهطور معناداری شاخص تودۀ بدني باالتری نسبت به افراد

سطح فعاليت بدني فرد از نظر آماری ارتباط معناداری وجود

سوداوی داشتند (.)۲٣

که نوع مزاج افراد بر تغييرات تودۀ چربي و درصد چربي بدن

داخلي و خارجي ،ظاهراً این کار برای اولين بار در دنيا

مؤثر است ()3؛ راحتي و همکاران ( )۲۳3۷نشان دادند که

صورت ميگيرد و ميتواند پایهای نوین در مکانيسمهای

افراد گرممزاج بهطور معناداری از قابليت های آمادگي

ایجادشده در رابطه با ورزش و مزاج در طب سنتي ایران

بي هوازی بهتری برخوردار بودند ()۲5؛ عطارزاده و همکاران

باشد؛ لذا ضروری است بررسي تأثير تمرینات مقاومتي بر

( )۲۳3۷دریافتند که توان هوازی افراد سوداوی نسبت به

شاخصهای ترکيب بدن که شامل درصد چربي ،درصد عضله

دمویها ،بلغمي ها نسبت به صفراوی ها و افراد سردمزاج

و نسبت دور کمر به لگن ()Waist–Hip Ratio=WHR

نسبت به افراد گرممزاج بيشتر است ()۲۲؛ واحدی و همکاران

ميباشد در زنان جوان غيرورزشکار گرممزاج و سردمزاج

( )۲۳3۷نشان دادند که تفاوت های معناداری در اکثر

مورد تحقيق واقع شود.
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دارد ()٣؛ خونسرد و همکاران ( )۲۳30به این نتيجه رسيدند

براساس جستوجویهای اینترنتي در پایگاههای علمي

حيدري و همكار

در خصوص تغذیه از تمامي شرکتکنندگان خواسته شده بود

مواد و روشها:
اخالق

که در مدت انجام این پژوهش تغذیهای یکسان از نظر مزاجي

 IR.IAU.MSHD.REC.1400.130از نوع نيمهتجربي با

و مقدار کالری داشته باشند .همچنين طبق برنامۀ تنظيمشدۀ

طرح پيش از دوره و پس از دوره با دو گروه تجربي سردمزاج

قبلي از آنها درخواست شد تا  ۴٣ساعت پيش از اندازهگيری

و گرممزاج بود .در این تحقيق بانوان غيرورزشکار جوان،

فعاليت بدني شدید نداشته باشند و آزمودنيها با مثانۀ خالي و

این

تحقيق

با

کد

جامعۀ آماری قرار گرفتند .ابتدا تعداد  ۶۷نفر برای شرکت در

عاری از هرگونه شيء فلزی ،برای آناليز ترکيب بدن توسط

تحقيق اعالم آمادگي کردند که نمونۀ آماری تحقيق براساس

دستگاه بادی کامپوزیشن ( )inbody720آماده شدند.

تحقيقات مشابه تعداد  ۱۴نفر از زنان جوان غيرورزشکار بهطور

شاخصهای ترکيب بدن در دو نوبت قبل از تمرینات مقاومتي

داوطلبانه بود که پس از غربالگری اوليه از نظر سن و وضعيت

و بعد از تمرینات مقاومتي اندازهگيری و آناليز ميشد و

مصرف دارو و براساس معيارهای ورود به تحقيق انتخاب

درنهایت پرینت اطالعات دریافتي جمعآوری ميگردید.

شدند.

دستورالعمل تمریني که در آن عضالت سينهای بزرگ،

معیارهای ورود به تحقیق:
 )۲شرکتکنندگان در دامنۀ سني  ۲٣تا  ۱٣سال قرار
داشتند؛  )۱شاخص تودۀ بدني شرکتکنندگان بين  ۲٣تا ۱0
بود؛  )۳ورزشکار نبوده و فعاليت منظم ورزشي طي  ۶ماه
گذشته نداشتند؛  )۴بيماریهای مزمن (قلبي عروقي ،ریوی،
کليوی ،اختالل غدۀ تيروئيد ،دیابت) نداشتند؛  )0کنترل
تغذیهای حداقل سهروزه برای ارزیابيهای اوليه داشتند؛ )۶
حداقل  ۳روز قبل از انجام ارزیابي اوليه فعاليت سنگين انجام
نداده بودند؛  )۷شرکتکنندگان از داروی مکمل خاصي استفاده
نکرده بودند؛  )٣باردار یا شيرده نبودند.
معيارهای خروج از تحقيق برخالف معيارهای ورود و
همچنين عدم تمایل به ادامۀ پژوهش لحاظ گردید.
نمونههای تحقيق توسط پرسشنامۀ استاندارد تعيين مزاج
سلماننژاد ( )۲3به دو گروه گرممزاج ( ۲۱نفر) و سردمزاج
( ۲۱نفر) تقسيم شدند که پيشتر بهصورت داوطلبانه با تکميل

ذوزنقهای ،شکمي و عضالت اکستنسور و فلکسور راني
عضالت هدف قرار داشت ( ،)۱5بعد اندازهگيری حداکثر
قدرت توسط فرمول  1RMاز شدت  05درصد تا  ٣0درصد
قدرت بيشينۀ عضالت بهصورت دوهفتهای تغيير ميکرد .شيب
تغييرات هر دو هفته ( ۶جلسه) مثبت بوده و هر جلسه به
روش  ۳ست  ٣تا  ۲۱تکراره در هر عضله انجام ميشد .پس از
جمعآوری و واردکردن دادهها در محيط نرمافزار  SPSSنسخۀ
 ۱۲دادههای خام مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت بهطوریکه
برای محاسبۀ شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگي و رسم
نمودارهای متغيرها از آمار توصيفي استفاده شد .پس از تأیيد
طبيعيبودن توزیع دادهها با آزمون شاپيرو ویلک و کسب
اطمينان از همگني واریانسها توسط آزمون لِوِن با استفاده از
آزمون آماری  tمستقل ،تفاوت ميانگينهای بينگروهي
محاسبه شد .آزمون فرضيهها با سطح معنيداری  p≥5/50مورد
آزمایش قرار گرفت.

خصوصي تحت نظارت ادارۀ ورزش و جوانان شهر گلبهار

آماره های گرایش مرکزی و پراکندگي سن و اندازه های

انجام شد آمادگي خود را جهت شرکت در این تحقيق اعالم

تن سنجي (قد ،وزن و نمای تودۀ بدن) ،درصد چربي ،درصد

کرده بودند .الزم به ذکر است با توجه به تعداد کم نمونهها و

عضله و نسبت دور کمر به دور لگن زنان جوان

پراکندگي اعداد مزاج آنها ،از مقياس اسمي جهت بررسي

غيرورزشکار ،که در گروه های مزاجي گرم و سرد قرار

اختالفها استفاده شد .شرکتکنندگان از لحاظ سن (تقویمي)،

داشتند ،پيش از مداخلۀ تمریني در جدول ( )۲ارائه شده

قد (توسط قدسنج ایستادۀ مارک  )secaو وزن همگن شدند.

است.
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فرم رضایتنامۀ همکاری در کار تحقيقي که در مرکز

یافته ها:

مقايسه اثر تمرينات مقاومتي بر …

جدول .۲آمارههای گرایش مرکزی و پراکندگي
گروهها

متغیرها

مزاج گرم

قد (سانتيمتر)

سردمزاج

وزن

گرممزاج

(کيلوگرم)

سردمزاج

شاخص تودۀ بدن

گرممزاج

(کيلوگرم بر مترمربع)

سردمزاج

سن

گرممزاج

(سال شمسي)

سردمزاج
گرممزاج

درصد چربی

سردمزاج
گرممزاج

درصد عضله

سردمزاج

نسبت دور کمر به لگن

گرممزاج
سردمزاج

سطح معناداری

انحرافمعیار  ±میانگین

حداکثر

حداقل

۲۶۳/۷0 ± ۴/۷۳

۲۶٣

۲0۶

۲۶0/۷٣ ± 0/۴۴

۲۶٣

۲0۷

۶۷/۶۷ ± ٣/۷۴

٣0/۱

0٣/۳

۷5/۳٣ ± ۲۴/5۱

۲5٣

0۶/۳

۱0/۴۴ ± ۱/0

۱3/3

۲3/۶

۱۶/۲۷ ± ۳/۲3

۳۴

۱۱/۶

۱۴/50 ± ۲/30

۱۶

۱5

۱۴/50 ± ۲/30

۱۶

۲3

۳۶/۱ ± ۱/۴۳

۳3

۱3

۳۷/۴۲ ± ۳/۴۲

۴5

۳۳

۲3/۳ ± ۳/٣

۱۴/۲

۲۳/۱

۲۷/۱ ± ۳/۲

۱۲/۶

۲۱/3

5/٣۱۳ ± 5/5۱

5/٣۷۱

5/٣5۲

5/٣۱3 ± 5/5۳

5/٣۶۴

5/۷٣۳

5/۴۷
5/٣0
۰/۶۱
5/30
5/5۴۳

5/5۳

5/۷۳

بااا توجااه بااه نرمااالبااودن دادههااای گااروه گاارمماازاج و

مستقل در جدول شمارۀ  ۱نشان داد تفااوت باين گروهاي در

سردمزاج ،به منظور مقایسۀ تفااوت هاای باين گروهاي درصاد

یک دورۀ تمرین مقاومتي زناان جاوان غيرورزشاکار گارم و

عضله ،نسبت دور کمر باه لگان و درصاد چرباي از آزماون

سااردمزاج در درصااد عضااله ( )p=5/5۳و درصااد چربااي

پارامتریکي  tمستقل استفاده شد .بررسي آماری درصد عضله،

( )p=5/5۴معني دار و در نسبت دور کمر باه لگان ()p=5/۲۳

نسبت دور کمر به لگن و درصد چربي با استفاده از آزماون t

غيرمعنيدار است.

جدول .۱تغييرات درصد عضله ،نسبت دور کمر به لگن و درصد چربي در یک دورۀ تمرین مقاومتي زنان جوان غيرفعال گرم و سردمزاج
تغییرات بینگروهی
متغیر

گروه

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

گرممزاج

۲3/۳ ± ۳/٣

۱۴/۳ ± ۳/۱

سردمزاج

۲۷/۱ ± ۳/۲

۱۶/۱ ± ۱/۷

نسبت دور

گرممزاج

5/٣۱۳ ± 5/5۱

5/٣۲۱ ± 5/53

کمر به لگن

سردمزاج

5/٣۱3 ± 5/5۳

5/٣5۶ ± 5/5۳

گرممزاج

۳۶/۱ ± ۱/۴۳

۳0/۲ ± ۲/٣٣

سردمزاج

۳۷/۴۲ ± ۳/۴۲

۳۴/۳۲ ± ۴/۴٣

درصد عضله

درصد چربی

*سطح معنيداری p≥5/50
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 tمستقل

معناداری

۶/۳۳ ± ۴/۲۳

-۳/۴۱۷

*5/5۳

5/5۳ ± 5/553

5/53۷

5/۲۳

۱/۳۳ ± 5/03

-۱/۲۳۶

*5/5۴

دورۀ تمرین
(انحراف معیار ±میانگین)
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پیش از دوره

پس از دوره

اختالف بین قبل و بعد از

مقدار

سطح

حيدري و همكار

بحث:

توان بيهوازی افراد گرممازاج در ایان پاژوهش بهتار از افاراد

نتایج تحقيق حاضر نشان داد که  ٣هفتاه فعاليات مقااومتي

سردمزاج بود .با توجه به این که یکي از عالئام گرماي مازاج،

تأثير معناداری بر مقادیر درصد چربي افراد سردمزاج نسبت باه

گرمبودن پوست است که ناشي از متابوليسم باال ميباشاد ()۱۳

افراد گرم مزاج داشت .همچنين تغييرات معنااداری در افازایش

این موضوع که خود نشانگر افزایش دما در بدن است ،احتمااالً

درصد عضله در افاراد ساردمزاج نسابت باه افاراد گارممازاج

ميتواند سبب دعوت بيشتری از فيبرهای عضالني سریع بارای

مشاهده شد .ميزان  ٣هفته تمرینات مقاومتي تأثير معنااداری در

انقباض باشد .این فرایند درنهایت ميتواند شرایط تغيير سيستم

نسبت دور کمر به لگن در مقایسه با افراد گرممزاج و سردمزاج

توليد انرژی در بدن را از هوازی به غيرهوازی تبادیل کناد .در

نداشت.

این صورت احتمال فعال تربودن عضالت تندانقباض نسبت باه

کاهش معني دار درصد چرباي در ساردمزاج هاا را احتمااالً

عضالت کندانقباض زیاد ميشود .در این حالت مدت فعاليات

مي توان بر اثر غلبۀ سيستم عصبي پاراسمپاتيک اساتراحتي ایان

بدني گرممزاجان نسبت به سردمزاجها کاهش خواهد یافت ،اما

افراد دانست ( ) ۷کاه بار اثار انجاام تمریناات مقااومتي سابب

شدت و سرعت انجام فعاليت افراد گرممازاج نسابت باه افاراد

فعال شدن سيستم عصبي سمپاتيک و درنهایت ایجاد تعاادل در
سيستمهای عصبي خودکار شده و افزایش چربايساوزی را در
سردمزاجها نمایان کرده است ،اما این چربايساوزی باهقادری

سااردمزاج بيشااتر ماايشااود .مطالعااات نشااان داده کااه رونااد
چربيسوزی در بدن در دمای معتدل نسابت باه گرماا و سارما
بهتر صورت ميگيرد ()۳؛ لذا از آنجاایي کاه افاراد گارممازاج

نبود که باعث ایجاد تغييرات معنيداری در نسبت دور کمار باه

حرارت نسبي بيشتری نسبت باه افاراد ساردمزاج دارناد و نياز

لگن دو گروه مزاجي شود .عدم تفاوت معنيداری در تغييارات

فعاليت بايهاوازی و مقااومتي خاود سابب افازایش حارارت

نسبت دور کمر به لگن در افراد سرد و گرممازاج در تمریناات

محيطي نسبت به فعاليتهاای هاوازی و کامشادت مايشاود،

مقاااومتي را احتماااالً ماايتااوان مياازان فراخااوان نااوع فيبرهااای

افزایش چربي سوزی در افراد سردمزاج بهدنبال فعاليت مقاومتي

عضالني سریع و کند در فعاليت مقاومتي دانست (.)۱۲

نسبت به افراد گارممازاج ظااهراً منطقاي باه نظار مايآیاد .در

وجودشان دارناد ،گاردش خاون ساطحي بيشاتری نسابت باه

زودتر صورت ميگيرد ،به هماين علات روناد دماای بادن باا

سردمزاجها دارند که از لحاظ انجام فعاليت بدني شرایط بهتری

سرعت به گرمي ميگراید و مدتزمان تعادل دما ،کمتر ميشود

برای انجام فعاليات فزایناده پيادا خواهناد کارد .مهادیزاده و

و مرحلۀ چربيسوزی مطلوب شاید بهخوبي صورت نگيرد کاه

همکاران در پژوهشي نشان دادند که سطح فعاليت گرممزاجاان

ميتواند یکي از دالیال کااهش معنايدار درصاد چرباي افاراد

به نسبت سردمزاجان بهصورت معنيدار بيشتر باوده ( )٣و ایان

سردمزاج نسبت باه افاراد گارممازاج باشاد .تعریاق در ورزش

در حالي است که در طب ایراني بيان شده است افراد گرممزاج

مکانيزمي است کاه باعاث کااهش دماای بادن مايشاود و از

از سطح عضالت بيشتر نسبت به افاراد ساردمزاج برخوردارناد

حرارت شدید وجودی انسان ميکاهد ( .)۳فعالبودن اعصااب

( .)0عالوه بر آن بهعلت برجستهبودن عروق سطحي کاه خاود

سمپاتيک در گرممزاج ها باعث ميشود ( ،)۷دیاوارۀ عاروق در

نشان گر حرارت غریزی باالست ،از گرمای بيشتری بهرهمندناد
که آنها در آمادگي در ابتدا و ادامۀ فعالياتهاای بادني شارایط
بهتری نسبت به افراد سردمزاج ميتوانند داشته باشاند .افازایش

این افراد مقاومت بيشتری نسبت به عبور خون داشته و احتماالً
خونرساني بهتری به اندامها بهصورت نسبي انجاام نشاود کاه
این عمل موجب کاهش اکسيژن رساني بيشاتر باه عضاالت و

دما یکي از عواملي است که باعث افزایش عملکردی آنزیمهای

سایر بافت های بدن مي گردد که همين امر موجب مي شود تا

گليکوليتيکي ميشود ( )۱۱به همين علت ماي تاوان گفات کاه

فرایند سوخت وساز هوازی در افراد گرم مزاج کمتر شود و
سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 5 ---0410
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گرممزاجها احتماالً با انجام فعاليت بدني ،افزایش دماا در بادن
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احتماالً به همين دليل کاهش درصد چربي در افاراد ساردمزاج

که احتماالً افراد ساردمزاج در فعالياتهاای مقااومتي تغييارات

بهصورت معنيداری نسبت به افراد گرممزاج بيشتر خواهد بود.

فيزیولوژیکي در حوزۀ سالمت نسبت به افراد گرممزاج شارایط

همچنين احتماالً نقلوانتقال خون در بدن گرممزاجها نسبت باه

بهتااری دارن اد؛ لااذا ماازاج افااراد را در عملکردهااای ورزش اي

سااردمزاجهااا کمتاار ماايشااود کااه ایاان مااورد بااا مسااتعدبودن

تندرستي و حرفهای افراد ميتوان مؤثر دانست.

گرممزاجها برای پرفشاری خون در یک راساتا اسات ( .)۱۳در

تضاد منافع:

این پژوهش ،عدم توجه به خشکي و رطوبت مزاجاي در کناار

تضادی در منافع آن نيست.

گرمي و سردی مزاج نمونهها و همچنين مشکالت جماعآوری
نمونهها و اعمال دستورالعملهای بهداشتي در ارزیاابي اولياه و
اجرای پژوهش در شرایط کرونایي از محدودیتهایي باود کاه
بهعلت تعداد نمونهها برای این پژوهش حاصل شد.

نتیجهگیری:
در مقادیر درصد عضله و درصد چربي بار اثار تمریناات
مقاومتي در گروههای سردمزاج و گرممزاج بانوان غيرورزشکار
تفاوت معني داری ایجااد شاد .تمریناات مقااومتي بار روی
نسبت دور کمر به لگن در گروههای مزاجي گرم و سرد بانوان
غيرورزشکار تفاوتي معنيدار ایجاد نکرد .ميتوان نتيجه گرفت

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسي ارشد ،گارایش
فيزیولوژی ورزشي دانشگاه آزاد واحد مشهد ميباشد که تنها
مورد حمایت معنوی دانشگاه مذکور قرار گرفت.

تشکر و قدردانی:
با تشکر از معاونت علمي و پژوهشي دانشاگاه آزاد اساالمي
واحد مشهد و تمام افرادی که در به پایانرساندن آن ماا را یااری
کردند .ایان پاژوهش مساتخرج از پایاانناماۀ کارشناساي ارشاد
فيزیولوژی ورزشي به راهنمایي خانم دکتر زهره اميرخاني است.
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